Algemene Leveringsvoorwaarden
_______________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (verder te noemen de “Algemene Leveringsvoorwaarden” van AND & Partners en de tot deze groep behorende ondernemingen, elk en alle gezamenlijk aangeduid als “AND”.
1.2 Onder “Diensten” wordt verstaan alle diensten die door AND al dan niet door
middel van Support uit hoofde van een Overeenkomst worden geleverd.
1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon met wie AND
een rechtsverhouding heeft die verband houdt met het verrichten van leveringen
of Diensten door AND. Tot de rechtsverhoudingen behoren onder meer aanbiedingen en Overeenkomsten tussen AND en Opdrachtgever, alsmede alle
(rechts) handelingen voorafgaande aan of ter uitvoering van die aanbiedingen
en Overeenkomsten.
1.4 Onder “Opdrachtsom”wordt verstaan het bedrag of delen daarvan die
Opdrachtgever aan AND verschuldigd is of zal zijn.
1.5 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan een rechtsbetrekking tussen AND en
Opdrachtgever voor het door AND verrichten van leveringen of diensten.
1.6 Onder “Support” wordt verstaan iedere (rechts)persoon die door tussenkomst
van AND voor bepaalde tijd diensten ten behoeve van een Opdrachtgever
verricht.
1.7 Tenzij uit de samenhang anders blijkt, wordt met enkelvoud in deze Algemene
Leveringsvoorwaarden tevens meervoud aangeduid en vice versa. Verwijzing
naar een partij zal tevens omvatten verwijzing naar zijn rechtsopvolger onder
algemene of bijzondere titel.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en
vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle aanbiedingen en offertes (inclusief
eventuele bijlagen) van AND, van alle met AND gesloten Overeenkomsten en
van alle overige rechtsbetrekkingen, waaronder in de toekomst met AND aan te
gane rechtsbetrekkingen.
2.2 Een exemplaar van deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt op aanvraag
van Opdrachtgever kosteloos door AND toegezonden.
2.3 Toepasselijkheid op de Overeenkomst en eventuele nader tussen te sluiten
Overeenkomsten van algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van
Opdrachtgever, waaronder eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever, wordt hierbij door AND uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze
Algemene Leveringsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door AND
zijn vastgelegd en zijn aanvaard en zij hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
Artikel 3 - Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van AND zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod van AND wordt
aanvaard, heeft AND het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
3.2 Indien een aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding c.q. offerte van
AND afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van Opdrachtgever en als verwerping van AND’s aanbieding c.q. offerte. Dit nieuwe aanbod dient door AND
uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige
gebondenheid daaraan van de zijde van AND.
3.3 AND is jegens Opdrachtgever gebonden indien zij een Overeenkomst schriftelijk
heeft aanvaard, dan wel is begonnen met de uitvoering daarvan. De inhoud van
deze onderliggende geschriften is daarbij leidend voor wat betreft de mate van
gebondenheid van AND.

3.4

3.5

3.6

AND kan slechts rechtsgeldig worden gebonden door haar statutaire directie of
door een vertegenwoordiger met een op de specifieke situatie van toepassing
zijnde schriftelijke volmacht of procuratie. Mondelinge toezeggingen of
afspraken binden AND slechts indien en voor zover deze schriftelijk door AND
aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
Opdrachtgever is jegens AND en haar Support gehouden om alle nationale en
internationale wet- en regelgeving ter zake van arbeidsomstandigheden en
veiligheid na te leven, alsmede op de naleving daarvan toe te zien, alsook daarop gebaseerde aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of andere voorschriften
absoluut en volledig na te leven.
Indien een Overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen
geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn die in strekking en
werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) deze Algemene Leveringsvoorwaarden en die geen beëindiging rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.

Artikel 4 – Support
4.1 AND kan overeengekomen Diensten door een Support laten verrichten. De
keuze voor Support geschiedt door AND na voorafgaand overleg tussen AND
en Opdrachtgever.
4.2 Uit hoofde van haar opdrachtgeverschap staat het AND vrij om de Support een
opdrachtformulering te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever bevoegd om
de Support richtlijnen ter zake van de dagelijkse gang van zaken bij Opdrachtgever te geven, voor zover deze richtlijnen niet in strijd komen met de opdrachtformulering van AND. Voorts is het Opdrachtgever toegestaan om de Support
aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en
de veiligheid.
4.3 Indien een Support om andere redenen dan vakantie van de Support gedurende
een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen niet in staat is de
werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten, is AND gehouden, indien
Opdrachtgever dat wenst, om zo tijdig als redelijkerwijs mogelijk zorg te dragen
voor adequate vervanging. In overleg met Opdrachtgever kan AND er ook voor
kiezen om de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten
minste gelijk is aan het aantal werkdagen waarop de Support niet beschikbaar
is geweest.
4.4 Het is Opdrachtgever verboden om de Support of werknemers van AND een
arbeidsovereenkomst aan te bieden of anderszins bij hem te werk te (doen)
stellen anders dan door tussenkomst van AND, tenzij hierover voorafgaand
overleg met AND heeft plaatsgevonden en partijen in dit overleg schriftelijk tot
overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder het Opdrachtgever zal zijn toegestaan de Support respectievelijk werknemer in dienst te
nemen c.q. bij haar te werk te (doen) stellen. Het voorafgaande geldt eveneens
met betrekking tot Support en werknemers die in een contractuele verhouding
tot AND hebben gestaan, respectievelijk in dienst van AND waren, zulks gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze contractuele verhouding. Het voorafgaande geldt eveneens met betrekking tot personen
(kandidaat Support) die op enigerlei wijze zijn geïntroduceerd als kandidaat bij
Opdrachtgever zulks gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging
van deze introductieperiode.
4.5 Het is Opdrachtgever verboden om Support tegen vergoeding ter beschikking
aan derden te stellen en/of bij of voor deren werkzaam te laten zijn, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van AND.
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4.6

Overtreding van het in artikel 4.4 en 4.5 bepaalde leidt tot een aan AND verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van
€ 10.000,-- en € 1.000,-- voor elke dag dat de desbetreffende overtreding
voortduurt, onverminderd de AND verder toekomende rechten onder meer,
doch niet beperkt tot vergoeding van de volledig door AND geleden schade voor
zover deze meer is dan voornoemde boete.

medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing
– een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enz. zorg dragen. Opdrachtgever zal AND vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van AND
en Support, daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het
nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5 – Levering en Nakoming
5.1 De (aanvang van de) levertijd van de door AND te leveren Diensten blijkt uit de
Overeenkomst. In afwijking van hetgeen in de Overeenkomst ter zake is opgenomen, gaat deze levertijd niet eerder in dan nadat AND beschikt over alle door
Opdrachtgever ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de Overeenkomst voortvloeiende afspraken aan AND te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten. Bovendien gaat deze levertijd
eveneens niet eerder in dan nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door AND is ontvangen dan wel door Opdrachtgever, op verzoek van
AND, zekerheid voor betaling aan AND is gesteld.
5.2 De in de Overeenkomst opgenomen, dan wel de door AND opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Opgegeven levertijden en/of
opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering
dient AND schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder het gunnen van een
redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is 30 dagen dan wel een
langere in de branche als redelijke geldende termijn.
5.3 Levertijden worden verlengd met de termijn waarmee de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd ten gevolge van overmacht aan de zijde van
AND. De levertijden worden eveneens verlengd met de periode waarmee de
uitvoering van enige verplichting van Opdrachtgever is vertraagd en/of de
periode die redelijkerwijs door AND daaraan kan worden gesteld.
5.4 AND heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze
Algemene Leveringsvoorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige
levering aangemerkt.
5.5 Verlenging van de levertijd op verzoek van Opdrachtgever kan slechts
geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van AND. Eventueel
voor AND uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
5.6 Eventuele klachten met betrekking tot een bepaalde verrichte Dienst hebben
geen invloed op andere Diensten en/of onderdelen daarvan behorende tot
dezelfde Overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Alle bedragen, prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting en/of verrekening en/of
aftrek en/of schuldvergelijking. Eventuele garantieaanspraken schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens AND niet op. Eventuele klachten hebben bovendien geen invloed op de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
7.3 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.
AND heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheid voor betaling te verkrijgen.
7.4 De in artikel 7.3 opgenomen betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bij nietbetaling binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn is Opdrachtgever een
contractuele vertragingsrente aan AND verschuldigd gelijk aan 1,5% per
maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of gedeelte daarvan,
waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend.
Opdrachtgever wordt derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien
er niet wordt betaald binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn en is al hetgeen
AND van Opdrachtgever te vorderen heeft ineens opeisbaar, zonder dat
daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
7.5 Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat
in andere valuta wordt betaald.
7.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door
AND verrichte c.q. geleverde Diensten en/of het niet goed uitvoeren van de
opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar
betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig
door AND is erkend. Slechts in dat geval is Opdrachtgever gerechtigd de
betaling van maximaal 15% van de Opdrachtsom op te schorten, totdat het
gebrek is hersteld.
7.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening
van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst open staan, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.
7.8 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in artikel 7.3 is AND zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag belopen met een minimum van € 250,--.
7.9 AND is gerechtigd alle vorderingen over en weer groepsgewijs te compenseren,
derhalve is AND gerechtigd alle vorderingen van de tot de groep AND behorende ondernemingen alsmede op ondernemingen behorende tot de groep van
ondernemingen, waartoe Opdrachtgever behoort, te compenseren met alle
vorderingen van Opdrachtgever alsmede van ondernemingen behorende tot de
groep van ondernemingen, waartoe Opdrachtgever behoort, op AND en de tot
de groep van AND behorende ondernemingen, zulks eveneens in het geval een
der voornoemde ondernemingen surseance van betaling heeft aangevraagd of
in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 6 – Medewerking door Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever zal AND steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de
Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en
alle medewerking verlenen.
6.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanwenden in zijn organisatie
van de Diensten en/of leveringen van AND.
6.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van AND staan of
indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
AND in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft AND het recht om de daardoor ontstane kosten volgens AND
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
6.4 Ingeval werknemers van AND en/of Support op de locatie van Opdrachtgever
werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die
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Artikel 8 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring
8.1 AND garandeert niet dat haar leveringen en/of Diensten foutloos zijn, dat zij een
bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, dat zij voldoen aan de eisen van
Opdrachtgever, of dat zij geschikt zijn voor het doel dat Opdrachtgever beoogt.
8.2 De totale aansprakelijkheid van AND wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade
tot maximaal het voor die Overeenkomst door Opdrachtgever aan AND voor de
leveringen of Diensten betaalde bedrag (excl. BTW). Indien de Overeenkomst
hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar,
wordt de vergoeding van directe schade beperkt tot het totaal van de betalingen
door Opdrachtgever aan AND (excl. BTW) voor de leveringen of Diensten van
AND gedurende twaalf maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming van AND. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade
echter meer bedragen dan € 5.000,-- (vijfduizend euro’s). Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan:
a) aantasting van het vermogen van Opdrachtgever die niet het gevolg is
van schade aan personen en/of zaken; deze schade wordt echter niet
vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
alsmede
b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor
zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
8.3 De totale aansprakelijkheid van AND voor schade aan personen en/of zaken zal
in geen geval meer bedragen dan € 5.000,-- (vijfduizend euro’s) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis
geldt.
8.4 Aansprakelijkheid van AND voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
8.5 Buiten de in artikel 8.2 en 8.3 genoemde gevallen rust op AND geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie
tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
8.6 De aansprakelijkheid van AND wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever AND
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn
van zuivering van de tekortkoming stellende, en AND ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AND in staat is adequaat te reageren.
8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij AND meldt.
8.8 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van
schade vervalt drie jaar na de (eerste) gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, waardoor de boete
opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in
rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
8.9 Indien en voor zover AND derden inschakelt bij de nakoming van haar verplichtingen en die derden schade veroorzaken, is AND daarvoor slechts aansprakelijk indien en voor zover AND dat op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden geweest zou zijn als AND de schade zelf veroorzaakt zou hebben.
8.10 Opdrachtgever vrijwaart AND hierbij tegen alle aanspraken van derden ter zake
van eventueel door of in verband met leveringen en/of Diensten direct of indirect
bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm ook.

8.11 Indien AND door haar Support wordt aangesproken tot vergoeding van de
schade die Support lijdt of heeft geleden in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden bij Opdrachtgever of een derde, is Opdrachtgever gehouden AND
te vrijwaren voor en schadeloos te stellen ter zake van deze aansprakelijkheid.
8.12 Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Support lijdt als
gevolg van de arbeidsongeschiktheid of arbeidshandicap dan wel het overlijden
van Support welke het gevolg is van de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval voor Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat zij de
verplichtingen als bedoeld in artikel 3.5 volledig is nagekomen, dan wel dat de
schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Support.
Opdrachtgever zal alle rapportages welke betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval waarbij Support betrokken is, binnen
één (1) week na ontvangst daarvan door Opdrachtgever aan AND verstrekken.
8.13 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de levertijden en/of opleveringsdata is AND niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de zijde van AND. Overschrijding van de levertijd, door welke
oorzaak ook, zal Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding,
beëindiging van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting,
welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze Overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of
door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de
Overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld van de
zijde van AND, of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 9 – Overmacht
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van AND, alsmede elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid
welke in redelijkheid niet voor het risico van AND behoort te komen. Hieronder
wordt mede begrepen het niet (volledig en/of tijdig) door een derde nakomen,
ongeacht de oorzaak, van diens verplichtingen jegens AND, alsmede werkstakingen. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat
(toeleverings)bedrijven waarvan AND eventueel afhankelijk is voor de uitvoering
van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens AND
voldoen, tenzij zulks aan AND verwijtbaar is.
9.3 In geval van overmacht heeft AND het recht om de leveringstermijn te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding te beëindigen.
Deze beëindiging door AND vindt plaats bij aangetekend schrijven en/of telefax
aan Opdrachtgever.
9.4 In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft Opdrachtgever
het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een
aangetekend schrijven te beëindigen.
9.5 In geval het alsnog verrichten en/of leveren van Diensten verhoging van kosten
met zich meebrengt, zijn deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
9.6 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft AND recht op vergoeding van de
door AND gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover
Opdrachtgever daardoor is gebaat.
Artikel 10 – Intellectuele en Industriële Eigendom
10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die
tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door het
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verrichten van de diensten van AND ontstaan, zullen eigendom van Opdrachtgever zijn. AND draagt hierbij al deze intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover
vereist zal AND op verzoek van Opdrachtgever op kosten van Opdrachtgever
haar medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van
voornoemde rechten.
Artikel 11 – Geheimhoudingsverplichting
11.1 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle door AND aan
hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie ter zake de geleverde c.q. verrichte Diensten en al hetgeen daarmee redelijkerwijs samenhangt, alsmede ter zake de daarbij betrokken personen, waaronder onder meer
begrepen Support.
Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst
12.1 Een overeenkomst met AND vangt aan op het moment van ondertekening
ervan door AND, respectievelijk op een in de Overeenkomst genoemde datum.
AND heeft altijd het recht een Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand te beëindigen.
12.2 In het geval
a) Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de Overeenkomst dan wel uit enige andere met
AND gesloten overeenkomst;
b) faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het
bedrijf van Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord
ter schuldsanering, er een vereffenaar met betrekking tot Opdrachtgever
wordt aangesteld of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot Opdrachtgever of met betrekking tot een aanmerkelijk deel van
zijn vermogen in een ander land dan Nederland;
c) de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit
daartoe genomen;
d) de activiteiten van Opdrachtgever op een zeker moment geheel of
gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland;
e) Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt
gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan
wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, of een
besluit tot het voorgaande wordt genomen;
f)
er een wijziging optreedt in de personen die de macht hebben om het
bestuur en/of het beleid van Opdrachtgever te bepalen door de eigendom
van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins;
g) Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of AND op enigerlei wijze heeft misleid en AND zou,
als zij de beschikking had gehad over juiste, volledige en niet misleidende
informatie, de Overeenkomst niet of niet op gelijke voorwaarden zijn aangegaan;
heeft AND het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang en
door middel van een aangetekend schrijven aan Opdrachtgever te beëindigen,
zonder dat AND tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch
onverminderd de AND verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke
vordering van AND op Opdrachtgever volledig, direct en ineens opeisbaar.
12.3 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is AND gerechtigd de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever op verzoek en ten
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genoegen van AND zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
Weigering van Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft AND het
recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
Opdrachtgever verplicht zich om op eerste schriftelijk verzoek van AND volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand
van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan AND
het recht heeft de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
De bevoegdheid tot beëindiging van de Overeenkomst, en de eventuele daaruit
voortvloeiende overeenkomsten, voor Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.
Indien Opdrachtgever op het moment van de beëindiging als bedoeld in dit artikel 12 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen,
zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting
geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die AND voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de
Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de beëindiging volledig, direct en ineens opeisbaar.

Artikel 13 – Wijziging Voorwaarden
13.1 AND is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. AND zal Opdrachtgever van deze wijzigingen op de
hoogte brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hier door Opdrachtgever aanvaard, tenzij
Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen nadat AND Opdrachtgever van de
wijzigingen op de hoogte heeft gebracht, schriftelijk aan AND heeft meegedeeld
dat Opdrachtgever de wijzigingen niet aanvaardt en de Overeenkomst met
inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand beëindigt.
Artikel 14 – Contractoverneming
14.1 AND is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en bij voorbaat zijn/haar onherroepelijke medewerking
c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht door AND van haar rechten
en/of verplichtingen. Onder ‘derde’ wordt in dit kader verstaan: een andere partij
dan de contractspartij, al dan niet deel uitmakend van de AND groep van
ondernemingen.
14.2 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AND is
Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
Artikel 15 – Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
15.1 Op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de
Overeenkomsten, waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst
waarop onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van
toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, dan wel enige
andere tussen AND en Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen in
eerste instantie door middel van Mediation onder leiding van een NMIgecertificeerde mediator worden opgelost. Mocht de Mediation voor partijen niet
de wederzijds aanvaardbare en werkbare afspraken opleveren, dan wordt het
geschil beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
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